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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi Indonesia adalah terciptanya 

masyarakat yang adil dan sejahtera. Pembangunan yang dilaksanakan di 

Indonesia meliputi pembangunan segala aspek kehidupan yang pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan landasan pembangunan yang kuat bagi bangsa 

Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menuju masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan pancasila. 

Sesuai dengan pendapat Todaro (2006) yang menyatakan bahwa 

pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang 

mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap 

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar  

Masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada 

kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan 

dengan menggunakan sumberdaya yang ada di daerah tersebut untuk 

menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian.  

Otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengelola 

sumber dayanya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan menghasilkan PAD yang sebesar-besarnya. Salah satu sasaran yang 

menjadi andalan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah seluruh sektor 
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unggulan yang ada pada daerah tersebut. Agar dukungan sektor unggulan bisa 

maksimal dan optimal perlu adanya pengelolaan yang baik (kebijakan dan 

pelaksanaan lapangan).  

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan didukung sumber 

daya alam yang beraneka ragam yang berpotensi untuk diolah dan 

dimanfaatkan. Selain itu negara Indonesia juga memiliki sumber daya 

manusia yang melimpah. Sektor potensial di Indonesia telah dianggap sebagai 

salah satu sektor ekonomi penting. Bahkan sektor ini diharapkan akan dapat 

menjadi penghasil devisa nomor satu. Disamping sebagai penggerak ekonomi, 

sektor potensial juga merupakan bentuk solusi yang baik untuk mengurangi 

angka pengangguran. Oleh sebab itu pembangunan dapat dilakukan di daerah 

yang pengaruh penciptaan lapangan kerjanya paling menguntungkan. Provinsi 

Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki 

banyak sekali konstribusi yang besar dan tidak kalah bersaing dengan provinsi 

yang lain. 

Sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia yang memiliki signifikansi 

perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap 

produk domestik regional bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan hal 

ini terbukti pada tahun 2011 PDRB sebesar 1.054.978,8 Miliar Rupiah, pada 

tahun 2012 sebesar 1.124.298,8 Miliar Rupiah, pada tahun 2013 sebesar 

1.195.143,5 Miliar Rupiah, pada tahun 2014 sebesar 1.267.860,3 Miliar 

Rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 1.340.517,4 Miliar Rupiah. Hal ini 
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menunjukkan perkembangan yang cukup baik bagi perekonomian di Provinsi 

Jawa Timur (BPS Jatim, 2016). 

Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro merupakan daerah 

yang lokasinya berdekatan, berada di sebelah barat dan utara Jawa Timur dan 

juga berdekatan dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya 

yang merupakan pusat dari pembangunan dan perekonomian di Jawa Timur. 

Kabupaten Gresik dan Lamongan yang tergabung dalam GERBANG 

KERTOSUSILA yang merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di 

Indonesia yang berpusat di Surabaya. Kawasan ini serupa dengan istilah 

Jabodetabek dengan pusat di Jakarta. Kota-kota ini strategis untuk ekonomi 

dan menjadi lalu lintas perdagangan tingkat nasional. Meskipun Kabupaten 

Tuban dan Bojonegoro tidak termasuk koridor GERBANG KERTOSUSILA, 

namun di wilayah tersebut memiliki potensi sektor yang cukup tinggi seperti 

pertambangan dan penggalian di Bojonegoro yang akan menjadi penyumbang 

terbesar untuk meningkatkan pendapatan di Jawa Timur. Dan dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi di empat kabupaten tersebut memiliki nilai 

pertumbuhan yang konstan.  

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten dengan kontribusi PDRB yang 

cukup besar di Provinsi Jawa Timur, karena Kabupaten Gresik sedang 

mengalami pembangunan ekonomi yang ditandai dengan adanya perubahan 

struktur ekonomi pada sektor pertanian dan perairan menuju sektor industri. 

Di Kabupaten Gresik, laju pertumbuhan PDRB selama kurun waktu 5 tahun 

terakhir 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2011 
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sebesar 62898,7 Miliar, tahun 2012 sebesar 67248,7 Miliar, tahun 2013 

sebesar 71314,2 Miliar, tahun 2014 sebesar 76336,6 Miliar, dan tahun 2015 

sebesar 81359,3 Miliar. Posisi tersebut menjadi peluang bagi Kabupaten 

Gresik untuk meraih keuntungan dengan meningkatkan sektor unggulannya 

bagi masyarakat ibu kota Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya.  

Kabupaten Lamongan memiliki beragam jenis potensi ekonomi sektoral 

yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten 

Lamongan. Untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lamongan 

maka perlu adanya analisis potensi ekonomi setiap sektor yang menjadi 

unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten 

Lamongan. Salah satu sektor yang menjadi potensi pertumbuhan ekonomi di 

lamongan adalah sektor pariwisata dan sektor perdagangan. Sektor pariwisata 

menjadi menyumbang terbesar pendapat daerah di Kabupaten Lamongan 

dengan memaksimalkan wisata alam yang berada di kabupaten lamongan, 

sedangkan sektor perdagangan menjadi roda perputaran ekonomi di kabupaten 

lamongan karena mayoritas pekerjaan masyarakat di kabupaten lamongan 

adalah pedagang.  

Perekonomian di Kabupaten Tuban mempunyai potensi yang besar untuk 

berkembang. Dalam hal ini Kabupaten Tuban memiliki potensi pertumbuhan 

ekonomi di berbagai sektor, salah satunya di sektor yang menjadi unggulan 

adalah sektor pertambangan dan sektor pertanian. Sektor pertambangan 

memiliki potensi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di kabupaten 

tuban, perusahaan tambang diluar kota pada saat ini semakin gencar-
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gencarnya berinvestasi di kabupaten tuban hal tersebut akan berdampak 

positif bagi pertumbuhan ekonomi di kabupaten tuban, serta akan membuka 

peluang kerja bagi masyarakat tuban khususnya. Sedangkan sektor pertanian 

menjadi faktor penting dikabupaten tuban karena mayoritas pekerjaan 

masyarakat di kabupaten tuban adalah petani. Maka, sektor pertanian 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten tuban.  

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus.  

Berbagi sektor di Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi dalam 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut, salah satu sektor yang memiliki 

pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertambangan subsektor 

migas dan pertanian, dalam hal ini pemerintah kabupaten bojonegoro 

memiliki strategi pengembangan dalam sektor migas dengan cara memberikan 

wewenang untuk mengelola kepada perusahaan terkait, akan tetapi pemerintah 

daerah hanya memberikan kebijakan berupa pemberdayaan sumber daya 

manusia serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat 

bojonegoro. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten 

bojonegoro untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Bojonegoro. 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penetapan Sektor 

Ekonomi Unggulan Di Kabupaten Gresik, Tuban, Lamongan Dan 

Bojonegoro”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Berapa besar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik, Lamongan, 

Tuban, dan Bojonegoro? 

2. Bagaimana klasifikasi sektor unggulan di Kabupaten Gresik, Lamongan, 

Tuban, dan Bojonegoro? 

3. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik, Tuban, 

Lamongan, dan Bojonegoro? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari permasalahan dalam penelitian ini, maka diberikan 

batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan masalah. 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada pertumbuhan 

ekonomi, identifikasi sektor-sektor unggulan dengan menggunakan analisis 

LQ, serta pola pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik, Tuban, 

Lamongan, dan Bojonegoro tahun 2011-2015. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui besarnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik, Tuban, 

Lamongan, dan Bojonegoro. 
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2. Mengetahui klasifikasi sektor unggulan di Kabupaten Gresik, Lamongan,

Tuban, dan Bojonegoro.

3. Mengetahui pola pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik, Tuban,

Lamongan, dan Bojonegoro.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai : 

1. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk

menetapkan kebijakan-kebijakan pada sektor industri guna meningkatkan

pendapatan daerah.

2. Hasil penelitian sebagai bahan informasi pendukung untuk melakukan

penelitian sejenis secara lebih mendalam dan luas ruang lingkupnya.

3. Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca

khususnya mengenai pembangunan ekonomi regional.


